
املالية خالل  لالأوراق  العراق  �سوق  التداول يف  تراجع   
االقت�سادية يف  التاأثريات  ب�سبب    2016 احلايل  العام 
البالد وخروج بع�ض اأ�سهم ال�رشكات ب�سبب عدم التزامها 
انخف�ست  فيما  ال�سنوي،  امل��ايل  االف�ساح  تقدمي  يف 
امل�سارف  بع�ض  لدى  امل�رشفية  ال�سيولة  م�ستويات 
اأثر  امل�رشيف  االإدخ��ار  م�ستويات  وانخفا�ض  اخلا�سة 

على تعامالت ال�سوق.
 و�سجل �سوق العراق لالأوراق املالية انخفا�سًا يف قيمة 
نهاية  حتى  احلايل  العام  بداية  منذ  املتداولة  االأ�سهم 
ذاتها  باملدة  املا�سي،  بالعام  مقارنة  املا�سي  ايلول 
حيث بلغ االنخفا�ض 38.79 يف حني �سجل عدد االأ�سهم 
مقارنة   2016 ايلول  من   30 لغاية  ارتفاعًا  املتداولة 

بعام 2015 بن�سبة 16.96.
عامي  بني  انخفا�سًا  ال�سوقية  القيمة  �سجلت  فيما   
2016 و2015 بن�سبة و�سلت اإىل 9.35، واي�سًا �سجلت 
انخفا�سًا  العراقيني  لغري  امل�سرتاة  االأ�سهم  وعدد  قيمة 

حيث بلغت ن�سبة االنخفا�ض لعدد اال�سهم امل�سرتاة لغري 
املا�سي  ايلول  حتى  احلايل  العام  بداية  منذ  العراقيني 
واأن   ،  0.63 ذاتها،  باملدة  املا�سي  بالعام  ومقارنة 
قيمة التداوالت امل�سرتاة لغري العراقيني �سجلت انخفا�سًا 

بن�سبة 35.49 .
املتداولة،  االأ�سهم  ا�سعار  يف  املوؤثرة  العوامل  وب�ساأن 
فاأن ابرز تلك املوؤ�رشات هي التاأثريات االقت�سادية لعدم 
جممل  يف  وتاأثريه  عامليًا  اخلام  النفط  ا�سعار  ا�ستقرار 

كما   ، للنفط  املنتجة  ال��دول  يف  االقت�سادي  الن�ساط 
لل�رشكات  املتحققة  املالية  املوؤ�رشات  النخفا�ض  كان 

امل�ساهمة املدرجة عن بياناتها وح�ساباتها املالية.
 32 ا�سهم  ت��داول  ايقاف  االأخ��رى هي  امل��وؤث��رات  ومن   
عدم  ب�سبب   2016 اآب  �سهر  من  ب��دءاً  م�ساهمة  �رشكة 
التزامها يف تقدمي االف�ساح املايل ال�سنوي وح�ساباتها 
بغداد  �رشكة  ا�سهم  اع��ادة  ع��دم  عن  ف�ساًل  اخلتامية، 
للم�رشوبات الغازية و�رشكة م�رشف اخلليج اىل التداول 
يف ال�سوق ب�سبب عدم امل�سادقة على قرار الهيئة العامة 
يف  اندماج  حالة  وج��ود  املت�سمن  ال�رشكتني  لهاتني 
غري  لن�سبة  ارب��اح  توزيع  ووج��ود  غازية  بغداد  �رشكة 

موؤكدة يف �رشكة م�رشف اخلليج.
بع�ض  لدى  امل�رشفية  ال�سيولة  م�ستويات  انخفا�ض   
امل�سارف اخلا�سة وتعرث عدد منها يف تلبية متطلبات 
العمل امل�رشيف وانخفا�ض م�ستويات االدخار امل�رشيف 
ارتفاع  املقابل  يف  ال�سوق  تعامالت  يف  االأث��ر  له  كان 
تداعياتها  لها  اي�سًا  املواطنني  لدى  االكتناز  م�ستوى 

على تعامالت التداول.
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الطاقة الشمسية.. تحسين االقتصاد على حساب البيئة
الإنتاج  العالية  التكلفة  كانت  قريب  وقت  حتى   
على  االق��ب��ال  ن�سبة  من  تقلل  ال�سم�سية  الطاقة 
ظهور  وم��ع  ال��وق��ت  م��رور  م��ع  لكن  ا�ستخدامها، 
االقت�ساد  �سعيد  على  املزدوجة  اجليدة  النتائج 
الطاقة  انتاج  على  يت�ساعف  االإقبال  بداأ  والبيئة، 
التي  الت�سجيع  خطوات  مع  خ�سو�سا  ال�سم�سية 
انتاجها،  كلفة  من  تقلل  كي  العملية  هذه  ترافق 
بلدان  يف  الطاقة  الإنتاج  �سائعة  طريقة  لت�سبح 

كثرية النفو�ض كاأمريكا والربازيل مثال.
النوع  هذا  بانتاج  يرغبون  ال  كانوا  النا�ض  لكن   
وقد  االن��ت��اج،  كلفة  ارت��ف��اع  ب�سبب  الطاقة  م��ن 
عهدها  بداية  يف  ال�سم�سية  الطاقة  �سناعة  كانت 
-مدعومة مبنا�سدات لتكري�ض االعتماد على الذات 
فوق  األواح  تركيبات  على  تعتمد  البيئة-  وحماية 

اأ�سطح املنازل اأو ال�رشكات، وكانت هذه الرتكيبات 
حوافز  وتتطلب  للغاية  مكلفة  النطاق  حم��دودة 

كبرية جلعلها مغرية لالأ�رش.
نافعة(،  �سارة  )رّب  اإن  يقال  ال�سدد  ه��ذا  ويف   
اىل حدوث  يوؤدي  قد  ما  �سد  انهيار  ان  فاملعروف 
الزراعية  االرا���س��ي  جت��رف  و�سيول  في�سانات 
والبيوت وما �سابه، خا�سة اذا كان �سدا عمالقا يف 
دولة كثرية النفو�ض كالربازيل، وقد يت�سبب انهيار 
ال�سد بكارثة بيئية، وكاد االمر ان يكون كذلك بعد 

ان انهار ال�سد يف الربازيل.
الطاقة  انتاج  يف  االنهيار  ه��ذا  ا�ستثمار  ولكن   
فقد  اي�سا،  وللربازيل  للبيئة  فائدة  ذا  منه  جعل 
الهكتارات  مئات  مياهه  غمرت  الذي  ال�سد  حتول 
يعد  كان  وال��ذي  الربازيلية  االأم��ازون  غابات  من 
فريد  م�ستدام  م�رشوع  اىل  البيئة"،  بحق  "جرمية 
بحرية  ومتتد  ال�سم�سية.  الطاقة  لتوليد  نوعه  من 

�سد  حت��ت  م��رب��ع  م��رت   2400 على  ا�سطناعية 
عهد  يف  �سنة   20 من  اأكرث  منذ  �سيد  الذي  بالبينا 
الديكتاتورية بكلفة مرتفعة جدا ومع قدرة �سعيفة 

على توليد الكهرباء.
تكرث  التي  تلك  خا�سة  ال��دول  بع�ض  عمدت  وقد   
البيئة  فيها  وت�سوء  الغازية  االنبعاثات  فيها 
من  للتقليل  ال�سم�سية  الطاقة  انتاج  اعتماد  اىل 
نقية،  بيئة  على  وللحفاظ  ال�سارة،  االنبعاثات 
باالمرا�ض  يتعلق  ما  خا�سة  ا���رشاره��ا  وتقليل 
البيئة  الغازات و�سوء  التي حتدث نتيجة  التنف�سية 

وقلة درجة نقاء الهواء.
ربط  على  �سنغافورة  اأق��دم��ت  ال�سياق  ه��ذا  يف   
ب�سبكة  ال�سم�سية  الطاقة  من  امل�ستمدة  الكهرباء 
�سعي  اإطار  يف  وذلك  مرة  الأول  الكهربية  التغذية 
واال�ستعداد  الغازية  االنبعاثات  من  للحد  البالد 
لتحرير �سوق الكهرباء بالكامل. و�سنغافورة واحدة 

�سطوع  �ساعات  حيث  من  العامل  مناطق  اأكرب  من 
بالكامل  الكهربية  الطاقة  على  وحت�سل  ال�سم�ض 
تقريبا من الغاز الطبيعي امل�ستورد ومتثل الطاقة 
ال�سم�سية اأقل من واحد يف املئة من اإجمايل الطاقة 

بالبالد.
 وقد حتققت نتائج ممتازة يف هذا املجال، وبات 
انتاج الطاقة بهذه الطريقة ذا فائدة اقت�سادية من 
حيث قلة كلفة االنتاج، ا�سافة اىل تقليل اال�رشار 
الغازي  االنبعاث  انتفاء  ب�سبب  املحتملة،  البيئية 
اثناء عملية انتاج هذا النوع من الطاقة ال�سديقة 
ا�ستخدام هذا  اقدام جيد على  للبيئة.  كذلك هناك 
املعقمة  ال�رشب  مياه  النتاج  الطاقة  من  النوع 
اأو  اآلة  اإيطالية  �رشكة  �سممت  فقد  منا�سبة،  بكلفة 
الكهرو�سوئية يبلغ  جهاز كمبيوتر يعمل بالطاقة 
طوله 40 مرتا ويوفر مياها نظيفة يف الوقت الذي 
لل�سحن  الكهرباء الأجهزة خارجية قابلة  يولد فيه 

من اأجل ا�ستخدامه يف العامل النامي. وبداأت �رشكة 
"والتي" التي اأن�ساأها رجل االأعمال ماركو اتي�ساين 
تكنولوجيتها  من  الثالثة  الن�سخة  لتمويل  حملة 
التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية. وعلى العموم هنالك 
انتاج هذه  عليها من  احل�سول  نتائج جيدة ميكن 

الطاقة ال�سديقة للبيئة.
فوائد اإنتاج الطاقة ال�سم�سية

 ويف هذا ال�سياق فاإن الطاقة ال�سم�سية يف طريقها 
والأول مرة هذا العام للم�ساهمة مبزيد من الكهرباء 
م�سدر  اأي  من  اأكرب  بدرجة  املتحدة  الواليات  يف 
اآخر للطاقة وذلك العتبارات اقت�سادية اأكرث منها 
األواح الطاقة ال�سم�سية  بيئية. فتكلفة الكهرباء من 
اأ�سبحت االآن تقرتب  املنت�رشة بالواليات املتحدة 
الطبيعي  الغاز  حرق  من  اأرخ�ض  تكون  واأحيانا 
اإىل  تهدف  حوافز  ب��دون  حتى  الكهرباء  الإنتاج 

ت�سجيع م�سادر الطاقة غري امللوثة للبيئة.

 وكانت �سناعة الطاقة ال�سم�سية يف بداية عهدها 
-مدعومة مبنا�سدات لتكري�ض االعتماد على الذات 
فوق  األواح  تركيبات  على  تعتمد  البيئة-  وحماية 
اأ�سطح املنازل اأو ال�رشكات، وكانت هذه الرتكيبات 
حوافز  وتتطلب  للغاية  مكلفة  النطاق  حم��دودة 

كبرية جلعلها مغرية لالأ�رش.
الطاقة  تبيع  التي  الكبرية  املن�ساآت  اأ�سبحت  لكن   
مبا�رشة اإىل املرافق االأمريكية هي املهيمنة. ومن 
املتوقع اأن ت�سهم هذه املن�ساآت باأكرث من 70 يف 
ت�ساف  التي  اجلديدة  ال�سم�سية  الطاقة  من  املئة 
اإىل ال�سبكات هذا العام وفقا لبيانات �رشكة )جي.
الطاقة  ا�ستخدام  جناح  واأث��ار  ري�سري�ض(.  ت��ي.ام 
ال�سم�سية على نطاق وا�سع الت�ساوؤالت ب�ساأن جدوى 
فوق  �سم�سية  األواح  لرتكيب  حوافز  تقدمي  ا�ستمرار 
التكلفة  باهظة  تزال  ال  اأنها  رغم  املنازل  اأ�سطح 

مقارنة بامل�سادر االأخرى يف توليد الكهرباء.

بغداد - ندى علي

االقتصاد في زمن الكوارث.. البحث عن نموذج جديد لعلم االقتصاد
االقت�سادية  االزم���ة  ان  االع���رتاف  م��ن  الب��د   
انها  اهمية.  االح��داث  اعظم  من  كانت  االخرية 
االقت�سادية  احلياة  على  عميقا  تاأثريا  تركت 
وامل�ست�سارين  لالقت�ساديني  حتديا  وج�ّسدت 
االقت�ساديني على حد �سواء. وبالنظر ملا تقّدم 
االأداء  تدهور  ان  االفرتا�ض  باإمكاننا  �سيكون 
االقت�سادي ميكن ان يقود اىل تغيريات يف علم 
درا�سة  هو  الورقة  هذه  من  الهدف  االقت�ساد. 
الفكر  على  االأخ��ري  االقت�سادي  الركود  تاأثري 
حماولة  هو  املقال  هذا  املعا�رش.  االقت�سادي 
هناك  كانت  اذا  ما  حول  ال�سوؤال  على  لالإجابة 
امكانية حلدوث تغيري يف النموذج ال�سائد لعلم 

االقت�ساد.
 لالإجابة على ال�سوؤال البد من مناق�سة م�سطلح 
يف  مت  ما  وهو   PARADIGM او  من��وذج 
اجلزء االول من هذا املقال. بعد ذلك جرى تطبيق 
هذه الفكرة على حتليل تطور علم االقت�ساد ثم 
لغاية  االقت�ساد  يف  ال�سائدة  النماذج  عر�ض 
زماننا احلايل. ان الديناميكية الداخلية للبحوث 

العلمية املتج�سدة يف حماوالت تو�سيح االلغاز 
النظام  يف  االن�سجام  عدم  وازال��ة  امل�ستع�سية 
كل  اخلارجية  البيئية  العوامل  وكذلك  النظري، 
رف�سها.  اىل  او  النماذج  ظهور  اىل  يوؤدي  ذلك 
يف مو�سوع االقت�ساد، يبدو االأداء االقت�سادي 
ال�سبب  لهذا  اال�سا�سية.  العوامل  تلك  بني  من 
واالأداء  االقت�سادية  النظرية  بني  العالقة  فان 
الثاين  اجل��زء  يف  عر�سها  ج��رى  االقت�سادي 
م�سكلة  يفح�ض  الثالث  اجل��زء  اما  املقال.  من 
تاأثري االنهيار االقت�سادي االخري على التنظري 

االقت�سادي.
كان  اذا  ما  هو  للمقال  اال�سا�سي  اجلوهر  ان   
من غري املمكن اال�سارة بال�سبط اىل اي اجتاه 
ي�سري علم االقت�ساد ال�سائد، االزمة تعطي حافزا 
ا�سئلة  وطرح  ال�سائدة،  املفاهيم  ملراجعة  قويا 
اكرث عمومية واهمية حول احلياة االقت�سادية، 
يف  فاعلية  واالك��رث  املالئمة  الطرق  واختيار 
للواقع  االقت�سادي  باملظهر  معرفتنا  حت�سني 

االجتماعي.
النماذج يف علم االقت�ساد

 PARADIGM ال���ن���م���وذج  ف��ك��رة  ان   

فل�سفة  يف  اال�سا�سية  املفاهيم  اح���دى  ه��ي 
على  ا�سُتخدمت  انها  العلوم.  و�سو�سيولوجيا 
نطاق وا�سع يف مناق�سة تطور البحوث العلمية 
فان  كوهني  ل�  وطبقا  بالذات.  االقت�ساد  ويف 
امل�سطلح ي�سري اىل "... االجناز العلمي املعرتف 
منوذجا  م��ا  وق��ت  يف  يوفر  ال��ذي  عامليا  ب��ه 
للم�ساكل واحللول جلماعة املهنيني..."، وب�سكل 
البحث  م��ن  مقبول  �سكل  او  من��وذج  ه��و  ادق 
ي�سمح  الدرا�سة،  من  معني  جمال  �سمن  العلمي 
لالكادمييني تعريف امل�ساكل والطرق ال�رشعية 
امل�ساكل  الختيار  معايري  ويوفر  البحث  حلقل 
التي ي�سمن النموذج ايجاد احللول لها. عندما 
ي�سمى  التغيري  فان  باآخر،  منوذج  ا�ستبدال  يتم 
KUHN 1970،PP-( علمية"  "ثورة 

.)VIII، 10،23،37
لالقت�ساد  ن�سبيا  الق�سري  للتاريخ  وبالنظر   
الذي  االمم(  )ثروة  �سمث  اآدم  كعلم، ومع كتاب 
ُن�رش عام 1776 واعُترب كعالمة مميزة، فانه من 
املده�ض ان نرى ذلك الكم من النماذج والثورات 
االقت�سادي  الفكر  موؤرخو  كان  التي  العلمية 
اىل  باال�سافة  وهكذا،  ذكرها.  على  قادرين 

الثورات  معظم 
اي،  ال�����س��ه��رية، 
"احل��������دي��������ة" و 
فانه  "الكنزية"، 
يجد  ان  للمرء  ميكن 
االقت�سادي:  االدب  يف 
التامة"،  غري  "املناف�سة 
"الكال�سيك  "النقديني"، 
اجل��������دد"، ال��ل��وك��ان��ي��ني، 
"التوقعات الر�سيدة"، الثورات 
"ال�سكلية"  و  "االح�سائية" 
قراءتها  ميكن  انها  اكرث.  ورمبا 
االقت�ساد  ت��ط��ور  ب���ان  ك��ع��الم��ة 
النماذج  وان  كبرية  ب�رشعة  يحدث 
وقائمة  م�ستقرة  غري  هي  املتولدة 
على ا�سا�ض ه�ض )رمبا ال ت�ستحق حتى 
اال�سم( وانها دليل بان العلم غري نا�سج 
لكوهني  طبقا  العلمي  البحث  مفهوم  وان 

غري مالئم كليا لتحليل تاريخ االقت�ساد.
بان  املوؤلفني  معظم  يتفق  احل��ظ،  وحل�سن   
اول منوذج تاأ�س�ض يف االقت�ساد كان النموذج 
كوهني،  فكرة  مع  ت�ساد  يف  ولكن  الكال�سيكي. 
مل  الكال�سيكي  ال�سيا�سي  االقت�ساد  ظهور  فان 
يرتافق مع اعادة تعريف لل�سوؤال الرئي�سي الذي 
باملظاهر  املهتمون  املفكرون  �سابقا  اث��اره 
االقت�سادية للحياة االجتماعية. ما كان ميكن 

مالحظته هو ان التحول يف االهتمام - امل�سكلة 
الكال�سيك  قبل  ما  فرتة  يف  اثريت  التي  العامة 
حول ما يجب فعله لزيادة االنتاج من الب�سائع 
املفيدة - بقي كما هو، لكن يف الفرتة التجارية 
ك���ان اجل����واب ي��اأت��ي م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر امللك 
القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  بينما  واملحكمة، 
اىل  تدريجيا  تتغري  الروؤية  ب��داأت  ع�رش  الثامن 

روؤية اكرث جماهريية واجتماعية.
 كوهني ا�سار اي�سا اىل ان ظهور النموذج اجلديد 
"يتطلب" تعريفا �سارما جديدا للحقل. يف حالة 
ال�سارم  التعريف  ان  هي  امل�سكلة  االقت�ساد، 
االقت�ساد  او  لالقت�ساد  قبوال  االك��رث  و  االول 
ال�سيا�سي، يبدو انه ن�ساأ يف عملية تطورية. انه 
الثاين  اجليل  بني  حدثت  لنقا�سات  نتيجة  كان 

والثالث من االقت�ساديني الكال�سيك،
حدود  ر�سم  عملية  ان  مالحظة  يجب  ذلك،  مع   
النموذج  �سمن  حدثت  امن��ا  االقت�ساد  نطاق 
نحو  كخطوة  اليها  ُينظر  ورمب��ا  الكال�سيكي 
كمقرتح  ولي�ض  ال��ن��م��وذج،  لهذا  اك��رب  متا�سك 

لنموذج جديد.
التي حقق  الرئي�سية  امل�ساكل  التغريات يف  ان   
بها االقت�ساديون حدثت ب�سكل اكرث تكرارا من 
االقت�ساد.  مو�سوع  تعريفات  يف  التغيريات 
يف  ح��دث  ال��ن��وع  لهذا  اهمية  االك��رث  التحول 
الثالثينات، مع ذلك فهو مل يكن مت�سال بثورة 
كنز ال�سهرية لذلك العقد – م�سدر التعريف، الذي 
ال يزال ُي�ستعمل اليوم، هو لي�ض النظرية العامة 
لكنز، وامنا اطروحة روبن حول طبيعة واهمية 

علم االقت�ساد )1932(.
 النقا�ض يف ما اذا كان االقت�ساد ي�ستحق ا�سم 
النا�سج" بقي كما هو. وبقدر ما يتعلق  "العلم 
للمرء  ميكن  الر�سمية،  الن�سج  بعالمات  االمر 
الربع  يف  الن�سج  اكت�سب  االقت�ساد  بان  القول 
املهنية  الفرتة  ع�رش،  التا�سع  القرن  من  االخري 
له – حيث ظهور املوؤ�س�سات املهنية، وتاأ�سي�ض 
�سهادات  مبنح  احل��ق  لها  منف�سلة  كليات 
املجالت  وا���س��دار  االق��ت�����س��اد  يف  اك��ادمي��ي��ة 
املهنية للمخت�سني. انتاج املجالت املتخ�س�سة 
كان ب�سبب حقيقة انه يف القرن الالحق، كانت 
امل�ساهمات اجلديدة للنظرية االقت�سادية تاأتي 
وب�سكل اكرب من املقاالت ولي�ض من االطروحات 
امل�ستحيل  م��ن  ان��ه  يعني  ال  ذل��ك  الكتب.  او 
التحليالت  يف  امل�سيطر  للنموذج  اال���س��ارة 
االرثودك�سي  االجت��اه  احلديثة.  االقت�سادية 
اجلديد"،  "الكال�سيكي  ب�  يو�سف  الي��زال  رمبا 
رمبا  ل��ذل��ك.  املفكرين  بع�ض  معار�سة  رغ��م 
م�سطلح  بان  ال�رشيح  لالإعالن  حاجة  هناك 
هنا  �سُي�ستعمل  اجلديد"  الكال�سيكي  "االقت�ساد 
اكرثية  �سلكه  ال��ذي  لالجتاه  ا�سم  الإعطاء  فقط 
�سورة   )LAZEAR( عر�ض  االقت�ساديني. 
بداية مريحة لو�سف جوهر  توؤخذ كنقطة  رمبا 
االزمة  قبل  ملا  اجلديد  الكال�سيكي  االقت�ساد 
و�سفه  يف   .)81  ،73 �ض   ،1987 )الكاتو�ض، 
حلالة االقت�ساد االرثوذك�سي يف اعتاب االلفية 

اجلديدة يقول الزير )2000، �ض 99(:
ي�ستعمل  االقت�ساد  الفيزياء،  علوم  احب  انا   
ويخترب  تفنيدها  ميكن  نتائج  تنتج  منهجية 
اح�سائية  ا�ساليب  با�ستخدام  النتائج  ه��ذه 
ثالثة  على  ي��وؤك��د  ب��ال��ذات  االقت�ساد  ق��وي��ة.  
االخرى.  االجتماعية  العلوم  عن  متيزه  عوامل 
االف��راد  من  بناء  ي�ستخدمون  االقت�ساديون 

املعظم.  ال�سلوك  يف  املنخرطني  العقالنيني 
الأهمية  ب�رشامة  تخ�سع  االقت�سادية  النماذج 
الرتكيز  اخ��ريا،  نظرية.  اي  من  كجزء  التوازن 
ا�سئلة  لطرح  االقت�ساديني  يقود  الفاعلية  على 

تتجاهلها العلوم االجتماعية االخرى.
االرثوذك�سي  االقت�ساد  جوهر  اخ��رى،  بكلمة   
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى اف��رتا���ض االق��ت�����س��اد االن�����س��اين 
مع   HOMO ECONOMICUS
االعرتاف بالكائن الب�رشي كمعّظم ر�سيد للربح 
و املنفعة، مفهوم التوازن والذي اعُترب حم�سلة 
لفكرة  املحوري  ال��دور  ميثل   – االثنني  لهذين 
االجت��اه  ه��ذا  ب�سبب  ان��ه  الزي��ر  اعلن  الفاعلية. 
"... االقت�ساد هو علمي، انه يتبع الطريقة  فان 
للرف�ض،  قابلة  �سكلية  نظرية  طرح  يف  العلمية 
على  باالعتماد  ويراجعها  النظرية  يخترب 
ينجح  "االقت�ساد  ان  بفخر  وا�ساف  الدليل" 
االخرى"  االجتماعية  العلوم  ف�سلت  ما  متى 
حقيقة  من  تنبع  �سيادته   .)102 �ض   2000(
على  قادرون  هم  عمل  بهكذا  االقت�ساديني  ان 
وذلك   )100 )���ض  االح��داث  مب�ستقبل  التنبوؤ 
�رشيحة  بيانات  بعمل  لالقت�ساديني  "ي�سمح 

ووا�سحة لل�سيا�سة".
االأخري يبدو نوعا ما ملفتا، طاملا  االّدعاء  ان   
بغزارة  احلديثة  االقت�سادية  النظرية  ت�سمح 
هذه  ان  غري  ال�سيا�سة.  ن�سائح  من  متناهية  ال 
الروؤية تعزز االنطباع لدى العديد من املعلقني 
التحليل  طرق  بان  االقت�ساد،  علم  تطور  حول 
مو�سوعها  من  اهمية  اك��رث  هي  االقت�سادي 
ال�سيء  ال�سائد.  النموذج  لتمييز  تاأتي  حينما 
حتليل  يف  املنخرطني  العلماء  ان  هو  املهم 
ي�سريون  املعا�رش،  االقت�سادي  الفكر  حمتوى 
الروؤى.  ملختلف  احلقيقي  املتزامن  الوجود  اىل 
التق�سيم  خطوط  من  الكثري  او  القليل  هناك 
ان  غري  ال�سائد،  النموذج  اطار  �سمن  العميقة 
عن�رشا  يبدو  امل�ساكل"  يف  النمذجة  "اجتاه 

�سائعا لدى جميع املدار�ض االرثوذك�سية.
االقت�سادي  اال�سطراب  تاأثري  يف  التفكري  عند   
ن�ستطيع  االقت�ساد،  علم  حالة  على  االخ��ري 
ميكنها  املتنوعة  املدار�ض  تلك  من  اي  ال�سوؤال 
يف  االخ���ري  للركود  ت�سخي�ض  اح�سن  اع��ط��اء 
هو  مْن  عن  ال�سوؤال  رمبا  او  العاملي.  االقت�ساد 
القادر على تو�سيح االزمة االقت�سادية االخرية 
جديدة  اط��روح��ة  ويقدم  اقناعا  اك��رث  بطريقة 
هل  االقت�ساديني؟  غالبية  جت��ذب  ان  ميكنها 
اجلدد  الكال�سيك  منوذج  رف�ض  توّقع  ن�ستطيع 

وظهور منوذج جديد؟
االقت�ساد واالأداء االقت�سادي

والعلوم  االقت�ساد  علم  ت��ط��ور  درا���س��ة  عند   
التي  العوامل  تنق�سم  االخ���رى،  االجتماعية 
ال�سائدة اىل  النماذج  التحول والتغيري يف  تقرر 
�سنفني رئي�سيني: داخلية، تاأتي من الديناميكية 
التي تعترب خارجية  تلك  و  للمو�سوع  الداخلية 
له. عندما نركز االهتمام على جمموعة العوامل 
لالجتاه  طبقا  يتم  التحليل  ف��ان  الداخلية، 
التجريدي. اما عندما يتم التاأكيد على العوامل 
والتاريخية  ال�سيا�سية  العوامل  اي،  اخلارجية، 
واملوؤ�س�سية، ف�سيكون حديثنا من منظور ن�سبي. 
امل�سدرين  هذين  وج��ود  على  مطلعني  كوننا 
الذي  ال�سوؤال  فان  االقت�ساد،  لتطور  املحتملني 
يقرتح ذاته هو: هل هناك اي تطابق بني حالة 

التنظري االقت�سادي واالأداء االقت�سادي؟

بغداد - حاتم حميد محسن

سوق العراق لألوراق المالية يتأثر باألزمة الحالية
بغداد - طه احمد عبد السالم

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

582.69
13.75
2.42%

1,084,171,118
2,021,447,225

581
39
22
5
12

0.41
752,732,947.00

0.41
480,754,864.00

0.37
276,957,932.00

0.79
143,186,906.00

0.45
64,850,000.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

0.41
301,747,104.00

0.41
187,325,936.00

0.79
112,451,784.00

0.37
101,142,352.00

5.50
67,482,472.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)TASC( اسيا
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